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∗ Instituție coordonatoare:
- Programul Național pentru prevenirea și

controlul infecției HIV/SIDA și ITS
pentru anii 2016 – 2020, aprobat prin
Hotărârea de Guvern Nr. 1164 din
22.10.2016

- Programul Naţional a maladiilor rare
„Epidermoliză Buloasă”.

IMSP Spitalul de Dermatologie și 
Maladii Comunicabile



∗ Baza clinică pentru Catedra Dermatovenerologie
USMF ,, N.TESTEMIȚANU”

∗ Instituție de profil Dermatovenerologic la nivel
Național;

∗ Unica instituție care acordă asistență
spitalicească pentru tratamentul infecțiilor
oportuniste persoanelor infectate cu HIV.

IMSP Spitalul de Dermatologie și 
Maladii Comunicabile



1.Gestionarea corectă și transparentă Programelor Naționale, acordarea
suportului metodic și consultativ IMSP teritoriale în problemele infecției
HIV/SIDA, ITS şi dermatologie;

2. Perfecționarea și instruirea personalului medical;

3. Asigurarea pacienților cu servicii medicale de calitate, crearea
condițiilor decente de aflare a pacienților la tratament în staționar;

4. Dezvoltarea bazei tehnico – materiale, dotarea spitalului cu echipament
modern și implementarea metodelor noi de diagnostic și tratament.

5.Asigurarea finanțării planificate și neîntrerupte a instituției.

Direcții de activitate în 2017 



Angajaţi la 01.01.2017 01.01.2018 Notă 

Medici 36 35 (-1)

Medici rezidenţi 13 5 (-8)

Specialişti cu studii 
superiore

5 5

Asistente medicale 56 52 (-4)

Infermiere 49 44 (-5)

Alt personal 37 37

Total 196 178 (-18)

Angajaţi pe parcursul 
anului

(2016)
33

(2017)
11

Demisii din propria
inițiativă

(2016)
26

(2017)
30

Structura de state 



∗ Secția consultativă este subdiviziunea 
principală privind gestionarea fluxului de 
pacienți pentru acordarea asistenței medicale 
specializate de ambulatori, îndreptarea pentru 
tratamentul spitalicesc și monitorizarea 
pacienților după externare prin intermediul 
medicilor specialiști dermatovenerologi și 
infectioniști din teritoriu.

Secția consultativă



∗ În a. 2017 la medici specialişti a secţiei consultative
au fost – 51472 vizite (a.2016 – 54737), numărul de
vizite s-a micşorat aproximativ cu 3266 vizite.

∗ După categorii numărul de vizite a persoanelor
asigurate a fost – 24616 vizite (a. 2016 - 24282) cu
334 vizite mai mult şi a diminuat cu – 3600
numărul de vizite contra plată – 26856 vizite (a.
2016 – 30455).

Secţia consultativă 
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 Din numărul total de consultaţii, 47,8% au fost
acordate bolnavilor asiguraţi de CNAM. Servicii
contra plată au fost prestate pentru – 26856 vizite
ce constituie – 52,2% din totalul de vizite –51472.

 În anul de raportare secţia consultativă a spitalizat
– 3207 pacienţi (a. 2016 - 3879), inclusiv de profil
dermatologic – 2654 pacienţi sau 82,7% (a.2016 -
3300 pacienţi sau –85%) şi cu infecţia HIV – 553
pacienţi sau 17,3% (a.2016 – 579 pacienţi sau
15%).

Secţia consultativă 



 Numărul de paturi al spitalului constituie –165 paturi
(a.2016 – 165 paturi), inclusiv 80 paturi dermatologie
adulţi, 40 paturi dermatologie copii, 30 paturi
infecţioase adulţi şi 5 paturi infecţioase copii.

 În secţiile spitalului au fost trataţi şi externaţi total –
3218 pacienţi (a. 2016–3878) din ei asiguraţi – 3041
pacienţi (a. 2016– 3566), 167 pacienţi au fost internaţi
pe contract sau contra plată. Din numărul total de
persoane externate în 2017–94,5% le revine la bolnavi
externați asiguraţi in comparaţie cu a. 2016– 85,7%:

Secţiile clinice 



∗ Durata medie de tratament per instituţie a constituit – 9,5 zile 
(a.2016 – 10,3).

- profil dermatologic  – 8,8 zile (a. 2016 – 9,8);
- secţia tratament ARV– 12,4 zile (a.2016 -13,4).
∗ Durata medie de utilizare a patului –193,1 zile (a.2016 – 243,3).
- de profil dermatologic – 194,6 zile (a. 2016 – 268,4),
- tratament ARV şi îngrijiri paliative – 189,8 zile (a. 2016 – 223,3).
∗ Rotaţia patului – 19,5 ori (a. 2016–23,5).
- profil dermatologic – 22,2 ori(a. 2016 – 27,5),
- secţia ARV şi îngrijiri paliative – 15,7 ori (a.2016 – 16,5).

Indicatori de activitate



∗ Neajunsuri, dificultăţi:
Medicii specialişti din secţia consultativă uneori 

cifrează incorect maladiile la pacienţi conform 
Clasificatorului Internaţional al Maladiilor, Revizia a 
10-a O.M.S;
Sunt prezente cazuri unice de devieri în cifrarea 

corectă de către specialiştii secţiilor clinice a 
maladiilor de bază şi concomitente ce sunt la pacienţi 
conform Clasificatorului Internaţional al Maladiilor, 
Revizia a 10-a OMS;

Indicatori de activitate



∗ În cadrul auditului intern au fost depistate următoarele 
derogări de la actele normative:

Modificări nepermise în fişele de staţionar;
cazuri unice de timp mai mult de 3 ore de ora de internare şi 

examenul primar al medicului curant sau de serviciu;
cazuri unice de eliberare a rezultatului la investigaţii în ziua 

următoare.  

Indicatori de activitate



∗Costul tratamentului (investigaţii şi 
medicamente) unui bolnav în a. 2017 în mediu a 
constituit:
profil dermatologic – 943,18 lei (a. 2016 –

784,32 lei),
Profil infectia HIV -1615,33 lei (a. 2016- 1483 

lei)

Costul tratamentului 



 Pacienţii sunt alimentaţi de 4 ori în zi, zilnic meniul 
include bucate din carne s-au peşte, legume. 
Alimentarea corectă şi calitativă a pacientului este unul 
din multitudinea de factori ce se include în tratamentul 
complex a pacientului.

 Costul alimentaţiei pentru o zi/pat constituie – 40,86 lei 
(a. 2016 – 36.84 lei).

Alimentarea pacienţilor 



∗ Structura funcțională :
∗ Laborator învestigații clinice
∗ Laborator biochimic
∗ Laborator imunologie
∗ Laborator bacteriologic
∗ Laborator diagnostic și confirmare HIV/SIDA
∗ Laborator învestigații molecularo-genetice și determinării

eficacității tratamentului și rezistenței la preparatele ARV.

∗ Spectrul şi diversitatea de investigaţii efectuate în secţiile
laboratorului atinge cifra de 50.

Secţia diagnostică



∗ Programele  Sistemului  Național  de  
Control  Extern al  Calității  cercetetărilor  
de  laborator  din  Moldova în  cadrul  
Centrului  Republican  de  control  
Extern  al Calității.

Control calității



∗ În a. 2017 laboratorul a efectuat – 558477 
investigaţii (a. 2016 – 562979) ceea ce 
constituie cu 0,8% mai puţin sau – 4500 
analize. 

∗Din numărul total de investigaţii bolnavilor
din staţionar revin – 257868 de investigaţii
sau 53,4% (a.2016 – 291841 sau 51,8%),
celor de ambulatoriu – 227233 investigaţii
16 – 270138 sau 48,2%).

Serviciul diagnostic de laborator



 În a. 2017 au beneficiat de tratament cu metode
fizice – 1793 pacienţi (a. 2016 – 1621), care au făcut
– 17212 şedinţe (a. 2016 – 16533).

 În mediu la un bolnav s-au efectuat 8,8 şedinţe.
 Numărul bolnavilor din staţionar cuprins de

medicina fizică a constituit aproximativ – 64%
(a.2016 – 45%) care include:
 Secţia nr.1 (bărbaţi) – 719 pacienţi – 74,5;
Secţia nr.2 (femei) – 655 pacienţi – 75,2%
Secţia nr.3 (copii) – 347 pacienţi – 41,7% .

Secţia medicina fizică 



Din bolnavii care au primit tratamentul 
86,6% au fost persoane asigurate medical (a. 
2015 – 81,9%), o majorare cu 5% 
comparativ cu a. 2016.

Majoritatea beneficiarilor de tratament cu 
metode fizice au fost bolnavii aflaţi la 
tratament spitalicesc – 95,9%.

Secţia medicina fizică 



 În a. 2017 deficienţe în asigurarea pacienţilor
cu medicamente, a secţiilor şi serviciilor cu
consumabile nu s-au înregistrat.

 În a. 2017 a fost actualizat Formularul
farmacoterapeutic al spitalului.

Cheltuielile globale pentru asigurarea bunei
deșfășurări a activității curative și respectării
regimului sanitaro-antiepidemic au constituit-
2364591,4 lei.

Farmacia



∗Venitul total din toate sursele de finanţare 
în a. 2017 a constituit – 30926,1 mii lei  
(a. 2016 – 27800,3 mii lei), inclusiv:

de la CNAM – 21287,7  mii lei ce constituie –68,8% din 
venitul total (a. 2016 - 20404.9 mii lei);
servicii medicale contra plată în sumă de – 9080,9 mii lei 

ce constituie – 29,4% din venitul total (a. 2016 – 7395.4 
mii lei);
alocaţiile Fondatorului – 557,5 mii lei ce constituie –

1,8% din venitul total.

Activitatea financiară (venituri) 



 Cheltuieli total: 31776,5 mii lei (a. 2016 – 26423,8 
mii lei), inclusiv: 

- remunerarea muncii – 16388,5 mii lei (a. 2016 –
13277,5 mii lei) ce include:

a) indicatorii de performanță -3126,2 mii lei. 
b) ajutor material – 867,5 mii lei (a. 2016 – 736.1 mii 
lei) 
c) premii – 2185.9 mii lei (a. 2016 – 2185.9 mii lei).
 Salariul mediu de funcţie în a. 2017 a constituit –

5996,52 lei (a. 2016 –5474,74 lei):
medici – 9098,51 lei;
personal medical mediu – 6360,69 lei;
personal inferior – 3285,50 lei;

Activitatea financiară (cheltuieli) 



∗ Contribuţii la buget – 3845,8 mii lei (a. 2016 –
3472.0 mii lei);

∗ Cheltuieli pentru medicamente, investigaţii de
laborator, consumabile – 2882,7 mii. lei , (a. 2016 –
3044.2 mii lei ).

∗ Cheltuieli de regie – 1657,7 mii lei (a. 2016 – 1730,3
mii lei )

∗ Cheltuieli pentru alimentarea pacienţilor 1166,5
mii lei (a. 2016 – 1434,1 mii lei ).

∗ Alte cheltuieli inclusiv reparația capitală, uzura
mijloacelor fixe – 5846,5 mii lei (a. 2016 – 2775,4
mii lei).

Activitatea financiară (cheltuieli)



∗ IMSP SDMC coordonat și a participat activ la elaborarea 
cererii de continuare a grantului HIV finanțat de către 
Fondul Global de combatere HIV/SIDA, Malaria și 
Tuberculoză (GFTAM) pentru anii 2018 – 2020;

∗ Elaborate rapoartele anuale privind realizarea PN 
HIV/SIDA și ITS care au fost prezentate autorităților 
publice și autorităților internaționale (Raportul Anual 
Național, GAM 2017, SPECTRUM, etc.);

∗ Revizuite complet principiile de testare și confirmare a 
infecției cu HIV, inclusiv elaborarea și ajustarea Ghidului 
Național de Testare HIV/SIDA, inclusiv a fost instruit 
personalul ONG în utilizarea ghidului;

PN de prevenire și control a infecției cu HIV/SIDA şi ITS 2016 -
2020, aprobat prin HG Nr. 1164 din 22.10.2016 (realizări )



∗Evaluarea Laboratorului din cadrul SDMC în 
vederea pregătirii pentru acreditarea externă 
acestuia cu scopul efectuării validării eliminării 
transmiterii HIV și sifilis de la mamă la făt în 
Republica Moldova;

∗Ajustat Standardul de Supraveghere 
Epidemiologică a infecției cu HIV;

∗Revizuirea conform ultimelor recomandări a 
OMS Protocolul Clinic Național ”Infecția cu 
HIV la adult și adolescent”

PN de prevenire și control a infecției cu HIV/SIDA şi ITS 2016 -
2020, aprobat prin HG Nr. 1164 din 22.10.2016 (realizări )



∗ Elaborate 4 Protocoale clinice naționale conform ultimelor 
recomandări OMS:
a) Infecția cu HIV la copii 0-10 ani;
b) Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției cu HIV;
c) Profilaxia post-expunere la infecția cu HIV;
d) Profilaxia pre-expunere la infecția cu HIV;

(plasate pe situl SDMC)
∗ Evaluate serviciilor de suport psiho-social pentru Persoanele 

care trăiesc cu HIV (PTH) și serviciile pentru managementul 
co-infecției TB/HIV;

∗ Costificate serviciile de prevenire HIV în rândul populațiilor 
cheie și a serviciilor de suport psiho-social a PTH;

PN de prevenire și control a infecției cu HIV/SIDA şi ITS 2016 -
2020, aprobat prin HG Nr. 1164 din 22.10.2016 (realizări )



∗ Evaluat componentul M&E al PN HIV/SIDA și ITS și in baza 
evaluării este în proces de elaborare Manualul operațional de 
M&E și planul de monitorizare și evaluare a PN HIV/SIDA și 
ITS pentru perioada 2018 – 2020;

∗ Efectuată instruirea personalului implicat în planificarea 
necesităților și managementul medicamentelor ARV și testelor 
de laborator;

∗ Ajustat programul SIME HIV pentru a permite procesarea 
datelor și din sursele GFTAM a fost asigurată introducerea 
datelor retrospective în sistem.

∗ Efectuat prognozarea necesităților de medicamente, teste și 
consumabile pentru realizarea PN HIV/SIDA și ITS pentru anul 
2018 din sursele GFTAM și bugetului de stat;

PN de prevenire și control a infecției cu HIV/SIDA şi ITS 2016 -
2020, aprobat prin HG Nr. 1164 din 22.10.2016 (realizări )



∗ În 2017 (RM) au fost diagnosticate – 835 persoane cu 
infecția HIV (a.2016 - 832)./+3/

Cazuri de infecție sifilitică - 1359 (a. 2016 -1140) ./-
219/
Cazuri de infecție gonococică- 662 (a. 2016 -787 )./-
125/

Sifilis congenital a fost stabilit - 4 cazuri (a. 2016-7).
Infecția HIV (transmitere materno –fetală) - 1 caz (a.
2016-4).

PN de prevenire și control a infecției cu HIV/SIDA şi ITS 
2016-2020, aprobat prin HG Nr. 1164 din 22.10.2016  (HIV)



∗Pe parcursul anului 2017
au inițiat tratament ARV – 879 pacienți; 
la 01.01.2018 total în tratament – 5162  
pacienți.

PN de prevenire și control a infecției cu HIV/SIDA şi ITS 
2016-2020, aprobat prin HG Nr. 1164 din 22.10.2016 (HIV)



Anul 2017
• Bugetul de stat:
• Medicamente pentru HIV/SIDA, ITS şi produse lactate pentru 

copii - 9.921.712,16 lei;
• Teste de laborator - 4.168.793,92 lei.
• Fondul global:
• Medicamente - 11.925.478,22 lei (inclusiv 8.531.480,99 lei 

pentru pacienții din malul stâng);
• Teste - 3.026062,32 lei (dintre care 1.752.177,85 lei pentru malul 

stâng);
• Aparataj medical de laborator - 1.104.073,77 lei (2 aparate pentru 

detectarea încărcăturii virale - GeneXpert 4 module și un 
flowcitometru (BD  FACSFlow)  pentru determinarea CD4.   

PN de prevenire și control a infecției cu HIV/SIDA şi ITS

2016-2020, aprobat prin HG Nr. 1164 din 22.10.2016



∗ Organizate activități de pregătire a RM pentru validarea 
eliminării transmiterii HIV și revalidarea eliminării 
transmiterii sifilisului de la mamă la făt;

∗ Elaborat ordinul MSMPS Nr. 412 din 31.05.2017 ”Cu 
privire la perfectarea evidenței statistice a sifilisului 
congenital” în contextul realizării sugestiilor OMS cu 
privire la înlăturarea lacunelor în profilaxia sifilisului 
congenital;

∗ Evaluate 8 maternități în privința nerespectării 
prevederilor PCN Infecția HIV la adult și adolescent, 
componenta Profilaxia transmiterii infecției cu HIV de la 
mamă la făt.

PN de prevenire și control a infecției cu HIV/SIDA şi ITS 2016 -
2020, aprobat prin HG Nr. 1164 din 22.10.2016 (realizări )



∗ RM este printre puţinele ţări care şi-a asumat obligaţiunea 
de a asigura cu medicamente şi pansamente din bugetul 
public pacienţii cu EB.

∗ Bolnavii cu EB sunt asiguraţi la 100% gratuit cu 
pansamente specifice şi medicamente prescrise în această 
afecţiune.

∗ Sunt la evidenţă 56 de pacienţi cu EB, inclusiv copii sub 
vârsta de 18 ani – 47%, care sunt în municipiul Chişinău şi 
15 raioane. 

∗ Anual estimările de surse financiare pentru acoperirea 
necesităţilor de procurare de medicamente şi pansamente 
este în mediu de 2 – 2,5 milioane lei. 

Programul Naţional de combatere a maladiilor rare 
unde este inclusă „Epidermoliza buloasă”.



∗ Dispoziţia Ministerului SMPS nr.616 din 29 
septembrie 2017 „Cu privire la organizarea Cursului 
de instruire” a fost organizat pe 5 octombrie 2017 
cursul de instruire cu genericul „Conduita terapeutică 
şi nursing în Epidermoliza buloasă”. 

∗ Dispoziţia Ministerului Sănătăţii Muncii şi Protecţiei 
Sociale nr.664 – d din 10.10.2017 „Cu privire la 
distribuirea medicamentelor şi pansamentelor pentru 
pacienţii ce suferă de Epidermoliza buloasă”

Programul Naţional de combatere a maladiilor rare 
unde este inclusă „Epidermoliza buloasă”.



Angajaţi 2016 2017

Medici 14 12

Personal cu studii medii 18 12

Alt personal - 2

Total 32 26

Perfecţionarea personalului medical 



∗ În scopul dezvoltării bazei tehnico – materiale şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru colaboratori şi 
condiţiilor hoteliere pentru bolnavii spitalizaţi în toate 
secţiile s-a efectuat cu forţe proprii reparaţii curente. 

∗ Totodată, s-a efectuat reparaţia cabinetului roentghen, 
oficiilor unităţii de coordonare a Programului Naţional de 
prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS şi 
amenajarea teritoriului în sumă de – 1656, 2 mii lei.

∗ În anul de gestionare 2017 a fost procurată tehnica de 
calcul în sumă de – 557,1 mii lei pentru implementarea 
SIAMS şi procurarea unei ambulanţe în sumă de – 485,9  
mii lei.

Dezvoltarea bazei tehnico - materiale



∗ De către specialiştii instituţiei au fost efectuate activități 
de prevenire a infecției cu HIV şi ITS, precum şi pentru 
profilaxia maladiilor cutanate pentru populația generală. 
La acest compartiment au fost organizate – 228 seminare 
pentru diferite categorii de lucrători medicali, profesori, 
elaborate – 636 materiale metodico-informative, la 
posturile de televiziune au fost translate - 42 emisiuni, la 
posturile de radio s-au difuzat – 22 emisiuni, în presă s-
au publicat – 48 articole. De asemenea,  au fost susținute 
-4282 prelegeri și -105 220 convorbiri în grup, organizate 
-78 activități de mobilizare a comunității, elaborate –748 
buletine sanitare, panouri de întrebări și răspunsuri.

Educaţia sanitară 



 Revizuirea Standardelor medicale de diagnostic şi tratament în 
dermatovenerologie şi aprobate prin ordinul Ministerului 
Sănătăţii nr 574 din 30 iunie 2017. (plasat pe situl: sdmc.md);

 Elaborarea proiectelor protocoalelor clinice naţionale:
- Prevenirea transmiterii materno-fetale a infecției HIV;
- Infecţia cu HIV la adult şi adolescent; Infecţia cu HIV la copii; 
- Profilaxia Pre-expunere la infecția HIV;
- Profilaxia post-expunere la HIV. (plasat pe situl: sdmc.md)
• Implementarea în instituţie a Sistemului Informaţional de 

asistenţă medicală spitalicească (SIAMS).  

Activităţi importante 



∗ Realizarea prevederilor pentru anul 2018 a PN HIV/SIDA și 
ITS, PN Epidermoliza Buloasă în volum deplin.

∗ Pregătirea aplicației RM pentru validarea eliminării 
transmiterii infecției cu HIV și revalidării eliminării 
transmiterii sifilisului de la mamă la făt.

∗ Aprobarea și implementarea noilor PCN în domeniul HIV și 
Ghidului de testare la HIV.

∗ Inițierea procesului de descentralizare a tratamentului ARV cu 
scopul sporirii accesului PTH la servicii medicale specializa.

∗ Pregătirea instituţiei privind procesul de acreditare pentru 
trimestrul I 2019. 

Obiective principale pentru anul 2018



∗ Ajustarea sistemului ingineresc și 
reamplasarea încăperilor de activitate ale 
laboratorului conform cerințelor standartului  
SM SR EN ISO 15189-2014 asigurînd nivelul 3** 
de securitate biologică al personalului ce 
activează în cadrul laboratorului.

∗ Amenajarea spațiilor de activitate ,ajustarea 
sistemului de ventilație și renovarea totală cu 
utilaj a blocului alimentar.

Obiective principale pentru anul 2018



∗Educaţia medicală continuă a personalului
medical conform planului aprobat.

∗ Perfectarea actului medical şi
îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere pentru
pacienţi.

∗ Perfectarea indicatorilor de performanță
de motivare financiară a lucrătorilor
spitalului pentru muncă eficientă.

Obiective principale pentru anul 2018



Mulțumesc
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